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ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGHORWYR 
 

Cynghorydd: KEITH HAYDEN 
                                                     Plaid: LLAFUR 

Ward: GEORGETOWN 
 

Adran 1 - Swyddi a Chyfrifoldebau 

 
Aelod Gweithredol yn gyfrifol am: Gwasanaethau Democrataidd, 
Cydymffurfiaeth Cyfreithiol, Trefniadaeth a Datblygu (Adnoddau Dynol), 
Adrannau Stad, Cydymffurfiaeth Corfforaethol ar weithredoedd 
llywodraethiant. 
 
Rwy'n aelod o Bwyllgor Gwaith y Cyngor. 
 
Rwy'n gweithio'n agos gyda Phrif Weithredwyr y Cyngor ac yn awr Bennaeth 
Gwasanaethau Cyflogedig a Swyddogion y Cyngor i sicrhau fod y Cyngor yn 
cydymffurfio â deddfwriaeth ac yn gweithredu deddfau, cyfarwyddebau 
Llywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd. 
 
Goruchwylio fod swyddogaeth Pwyllgorau Craffu'r Cyngor yn gweithio’n iawn 
ac yn trin rôl aelodau'r Cyngor sy'n eistedd ar y pwyllgorau hyn. 
 
Yn ychwanegol gweld fod y Cyngor yn delio mewn modd teg a chywir wrth 
ddelio gyda'i breswylwyr. 

 

Adran 2: Gweithgaredd Etholaeth 

 
Rwyf wedi gorfod delio gyda cheisiadau gan breswylwyr ar gyfer fy ward a 
hefyd ar gyfer Blaenau Gwent i gyd. 
Mae rhai o'r ceisiadau'n amrywio o gasglu sbwriel, goleuadau stryd, trwsio 
ffyrdd, ymddygiad gwrthgymdeithasol, canllawiau cynllunio, diogelwch y 
cyhoedd, tipio anghyfreithlon i daliadau treth Gyngor. 
Dyma rai yn unig o'r problemau yr wyf wedi ymwneud â nhw wrth helpu 
preswylwyr. 
Rwyf hefyd yn gweithredu ar ran preswylwyr mewn goresgyn pryderon gyda 
Cartrefi Cymunedol Tai Calon a landlordiaid cymdeithasol eraill. 
Rwy'n mynychu cyfarfodydd misol o Denantiaid a Phreswylwyr Peacehaven. 
Rwyf wedi trefnu cyfarfodydd gyda'r Prif Arolygydd ym Mlaenau Gwent a'r 
heddlu lleol yn Nhredegar. 



 

Adran 3: Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith a Chraffu 

Bûm yn ymwneud â sicrhau cynllun newydd ar gyfer cylchfan yn Peacehaven. 
Roedd hyn ar gais preswylwyr oedd yn pryderu am ddiogelwch ffyrdd yn yr 
ardal. 
Ar hyn o bryd rwyf i a fy nghyd-gynghorydd ward yn gweithio i wneud ardal 
chwarae newydd ym Mharc Southend, Tredegar. 
Hefyd rwyf wedi trefnu gwaith ar y pyllau dŵr yn Peacehaven i atal y briffordd 
rhag bod dan ddŵr eto. 
Rwy'n gweithio i droi'r pyllau yn ardal gwlypdir. 
 

Adran 4: Hyfforddiant a Datblygu 

 
Rwyf wedi mynychu bron bob cyfarfod llawn o'r Cyngor a'r Pwyllgor Gwaith a 
hefyd lawer o sesiynau hyfforddiant y gofynnwyd i mi eu mynychu. 
 

Adran 5: Cynlluniau, Gweithgareddau a Materion 

 
Rwyf wedi cwrdd gyda chynghorau tref a chlybiau chwaraeon lleol i drafod 
trosglwyddo asedau cymunedol. 
Rwyf wedi trefnu cyfarfodydd gyda'r Comisiynydd Heddlu a Throseddau a 
Phrif Swyddog yr Heddlu. 
Rwyf wedi cymryd rhan mewn ymgyrchoedd cymunedol casglu sbwriel a delio 
gyda thipio anghyfreithlon. 
Rwyf wedi gweithio gyda chanolfan bowls dan do Blaenau Gwent i gael les 
iddynt weithredu eu clwb. 
Rwyf wedi cwrdd gyda chlybiau chwaraeon i edrych ar drosglwyddo asedau 
cymunedol. 
Rwyf hefyd yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Aneurin Leisure. 

Llofnod y Cynghorydd: Keith Hayden 
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